
 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات 
فال هادي له فأشهد أال إله إال اهلل وحده  أعمالنا من يهده اهلل فال مضل له ومن يضلل

ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله أال وأن أصدق الكالم كالم اهلل وخري 
اهلدى هدى حممد صلى اهلل عليه وسلم وشر األمور حمدثاهتا وكل حمدثة بدعة وكل 

 بدعة ضاللة وكل ضاللة يف النار ، 

 أما بعد، 

هجرية ألتقي بإخواننا  4141من شهر رجب  5عاء املوافق ففي هذه الليلة، ليلة األرب
من اهلند من كرياال بإخواننا السلفيني حفظهم اهلل تعاىل ومن ممن هو معهم وهو 
شيخهم جزاهم اهلل خريا ألتقي بأخينا الفاضل أيب طارق الزبري حممد حفظه اهلل تعاىل 

قيدة وسالمة املنهج وهو أيضا أحد إخواننا طالب العلم السلفيني املعروفني بسالمة الع
ويتزاور معهم وقد معروف باتصاله بالعلماء السلفيني وبإخوانه السلفيني يرتبط معهم 

طلب مين اإلخوة حفظهم اهلل تعاىل طلبا َأْحَسن فيه الظن يب أن أوجه كلمة توجيهية 
أوصي نفسي إلخواننا يف كرياال ويف غريها من بالد املسلمني فأقول مستعينا باهلل تعاىل 

وإخواين مجيعا بتقوى اهلل عز وجل يف السر والعلن ولزوم خشيته سبحانه وتعاىل 
نه واحلذر من عقابه وأيضا أوصيهم، أوصي نفسي وإياهم بلزوم التوحيد واخلوف م

والعقيدة السلفية الصحيحة فإن التوحيد والعقيدة السلفية الصحيحة هي أكرب سبب 
جاء يف احلديث القدسي عن النيب صلى اهلل عليه وسلم لنجاة العبد يوم القيمة حىت 

 –فيما يرويه عن ربه أنه قال يا ابن آدم لو لقيتين بقراب من األرض _ أي مبأل األرض 



خطايا مث لقيتين ال تشرك يب شيئا لغفرت لك وال أبايل " فدل هذا احلديث العظيم 
ن عذاب اهلل عز وجل على أن التوحيد سبب عظيم جدا خلالص العبد يوم القيمة م

إن أتى بتوحيد خالص ومنَّ اهلل  -ولو أتى بذنوب متأل األرض فهو _ أي هذا العبد
عليه بأن يغفر له ذنوبه ابتداء فهو حتت املشيئة كما قال اهلل عز وجل " إن اهلل ال يغفر 

فأهل التوحيد وأهل الذنوب من أهل أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء " 
حتت املشيئة إن شاء اهلل غفر هلم ابتداء وإن شاء عذهبم مث مآهلم ومصريهم إىل  التوحيد

اجلنة بإذن اهلل تعاىل. ولكن نلحظ من هذا احلديث أن التوحيد اخلالص والعقيدة 
السلفية سبب عظيم ألن اهلل عز وجل يقول " مث لقيتين ال تشرك يب شيئا مما يدل على 

، واحلقيقة إن كثريا من املسلمني اليوم لألسف الشديد أمهية التوحيد وعلى خطورة أمره
يظنون بأنفسهم خريا مطلقا، وال يهتمون بباب العقيدة ظنا منهم أهنم على التوحيد. 
وإذا كان إبراهيم عليه السالم دعا ربه أن جينبه وبنيه الشرك والرسول صلى اهلل عليه 

 سهم فما بالك مبن بعدهم ؟ ! وسلم خافه على أمته والصحابة كانوا خيافون على أنف

لذلك على املسلم أن حيرص كل احلرص على تعلم التوحيد وعلى تعلم شروط ال إله 
إال اهلل وهذا أمر مهم وخطري جدا على تعلم ما يناقض التوحيد. فكم من إنسان يزعم 

د وهو واقع يف حبال الشرك إما بالذبح لغري اهلل تعاىل وإما بدعاء غري ا هلل عز أنه ُمَوحِّ
وجل وإما باعتقاد باطل فكم رأينا ومسعنا ممن هو من بين جلدتنا وممن هو يف بالد 
احلرمني فضال عمن هم بعيد عنا وعن بالد احلرمني وبعيد عن العلماء كم مسعنا من 

بالعلماء فبينوا هؤالء من اعتقادات كفرية ومن أعمال كفرية ، لوال أن اهلل من عليهم 
عظيم ولذلك من األمور اخلطرية اليت مسعنا أهنا منتشرة ومتفشية يف  هلم لوقعوا يف أمر 

كثري من بالد املسلمني يف حضر موت ، يف اليمن ، يف املغرب يف السودان يف مصر 



يف اهلند يف العراق السحر والشعوذة والكهانة وما يتعلق بذلك وهذه األمور أعين 
ل، كما هو معلوم حاهلا وخطورهتا السحر والكهانة والعرافة وحنوها هذه األمور كك

باألدلة الشرعية ولكن من أبرز ومن أدق األمور املتعقلة هبا ما يتعلق باجلان والشياطني 
والتعامل معهم. ولذلك أخطأ بعض املسلمني هدانا اهلل وإياهم ملا ظن أن التعامل مع 

م أهل العلم اجلان ليس حمرم مطلقا بل هو على التفصيل وهذا خطأ بل الظاهر من كال
الظاهر من النصوص الشرعية ومن قواعد الشريعة أن التعامل مع اجلان حرام مطلقا بل 
هو من أسباب الشرك والوقوع فيه والنيب صلى اهلل عليه وسلم ملا ذهب إىل اجلان وكان 
معه ابن مسعود مل يرض عن يأخذه إىل مكاهنم بل أمره أن يظل يف مكان مفصوال 

جليل مع نيب اهلل حممد صلى اهلل عليه وسلم. ومع ذلك مل يرتض عنهم. وهذا صحايب 
النيب صلى اهلل عليه وسلم أن يأيت معه ابن مسعود ! ولذلك إخواين بارك اهلل فيكم 
باب التعامل مع اجلان والشياطني باب عظيم، باب من أبواب الشرك ومن أبواب هدم 

اإلستعانة واإلستغاثة والدعاء ، ومن أبواب التوكل على غري اهلل عز وجل و التوحيد
واللجوء إىل غري اهلل عز وجل. ولذلك أنصح نفسي وإياكم بالبعد عنه وبعدم اخلوض 
فيه وبعدم اإلغرتار مبن يقع أو يزعم أنه يتعامل مع اجلان يف سبيل نصرة احلق أو يف 

ور حمرمة سبيل األمور الدنيوية املباحة فإن هذه األمور كلها كما حكم عليها العلماء أم
مضغية إىل الشرك بل هي الشرك، إذ الشرع مل جُيّوز لنا ومل يبح لنا أن نتعامل مع اجلان 
أو أن نتخذهم أصدقاء أو أعوانا ومل يفتح سبيال للتعامل معهم، بل كما نعلم وهذا 
واضح من النصوص الشرعية أننا جنعل بيننا وبني اجلان الوقاية والسرت باآليات واألذكار 

صننا منهم فلم جيعل اهلل عز وجل لنا ومل جيعل الرسول صلى اهلل عليه وسلم أي اليت حت
 سبيل لالتصال هبم ال من شر وال بالشر. 



وإذا كان ُكففنا عن خريهم وعن ننتفع منهم فمن باب أوىل أن نكف عن األمور 
ة عن األمور احملرمة فضال عن األمور اليت هي الشرك اخلالص والزندقاملباحة فضال 

أقول واهلدم للتوحيد لذلك هذا باب عظيم وباب خطري وباب حيتاج كل مسلم اليوم 
وأنا أقوهلا جازما حيتاج إليها كل مسلم اليوم أن يتعلم ما فيها من اخلطر والشر والسوء 
حىت حيذرها وحُيذر منها ألنه لألسف الشديد بعض الصاحلني وبعض من يزعم الوالية 

لم قد يفيت ويغرر الناس بأن هؤالء اجلن منهم كذا منهم  وبعض من عنده شيء من الع
كذا منهم الصاحلون ومنهم الطاحلون والصاحلون ال يضرون ممكن التعامل معهم فنقول 
حنانيك حنانيك وليس هذا باب مفتوح بل هو باب مغلق مؤصد شرعا وقدرا ومنهجا 

 بارك اهلل فيكم. ه األمور وانظروا وسلوكا فينبغي احلذر منه أقول مرة أخرى هذ

هذه مسألة متعلقة بالتوحيد أعين اإلستعانة باجلان واالتصال هبم كيف أن كثريا من 
املسلمني اغرتوا يف هذا الباب مما يدل على ضعف العقيدة عند بعض املسلمني هدانا 
اهلل وإياهم للصواب ومما يدل على وجوب االهتمام بالعقيدة وحنن نعلم مجيعا أن النيب 

 عليه وسلم ذكر أن من أسباب أو من عالمات الساعة ظهور اجلهل وهذا صلى اهلل
يعين أن اجلهل إذا أحل بالناس قادهم للرذيلة وقادهم للضالل، وقادهم للهاوية حىت 

كما جاء تقوم الساعة على شرار اخللق من ال يعلمون من دينهم إال كلمة "اهلل" فقط  
لم من حديث أنس رضي اهلل عنه عند مسلم يف األحاديث عن النيب صلى اهلل عليه وس

وغريه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال " ال تقوم الساعة إال على قوم ال يعرفون من 
 دينهم إال " اهلل اهلل " أو كما قال عليه الصالة والسالم. 



مث بعد ذلك االهتمام بالعقيدة، العقيدة أوال لو كانوا يعلمون كما قال العلماء بعد 
االهتمام بالسنة واملنهج السلفي وأيضا من السنة واملنهج السلفي اإللتفاف بني  ذلك

إخوانكم السلفيني ونصرهتم باحلق والبعد عن أهل البدع واألهواء واحلزبيني وعدم 
نصرهتم على إخوانكم السلفيني وأيضا التواصل واالتصال هبم وأيضا التزاور فيما بينكم 

ظيم فإن أهل البدع واألهواء من طرقهم اخلبيثة أهنم يأتون هلل ويف اهلل فإن هذا باب ع
إىل الشباب السلفي املتفرق فيحاولون معه زيادة يف الفرقة واالختالف أن يكون ضد 
إخواهنم السلفيني ولألسف جند من بعض إخواننا السلفيني مع أنه سلفي عدم االهتمام 

را منا وما ذلك إال ألنه ترك هبذا الباب فنجده يوما من األيام عدوا لنا صادا عن ا حُمذِّ
إخوانه السلفيني وأقبل على احلزبيني أهل البدع الضالني ولذلك وصييت لنفسي وإلخواين 
يف كرياال ويف غريها أن يلتف اإلخوان السلفيون فيما بينهم وأن يؤازر بعضهم بعضا 

 باحلق ويف اهلل عز وجل. 

والرجوع إليهم والتحاكم إليهم وعدم تقدمي أيضا وصية تتبع ما سبق االتصال بالعلماء 
الصغار واملتعاملني فضال عن اجلهال واحلزبيني عدم تقدمي هؤالء يف الرجوع إليهم ويف 
مون وال يُ َتحاكم إليهم إمنا يُرَجع للعلماء الذين أمرنا  التحاكم إليهم فإن هؤالء ال يُقدَّ

هتداء هبديهم واالستنان بستهم هؤالء واالستنارة بقوهلم واالبالرجوع إليهم اهلل عز وجل 
العلماء السلفيون هم قدوتنا وهم الذين أُمرنا يف الكتاب والسنة ويف منهج سلف األمة 
باإلقتداء هبم والرجوع إليهم وأقوهلا وأكررها العلماء السلفيون من أمثال شيخنا الشيخ 

ا الشيخ العالمة عبيد العالمة ربيع بن هادي املدخلي حفظه اهلل تعاىل ومن أمثال شيخن
بن سليمان اجلابري حفظه اهلل تعاىل وكذا الشيخ حممد بن هادي املدخلي والشيخ عبد 
اهلل البخاري وأيضا والدنا الشيخ العالمة الشيخ زيد املدخلي حفظه اهلل تعاىل وغريهم 



وأن من العلماء السلفيني املعروفني البارزين يف هذا الباب. فعلى السلفي أن يتصل هبم 
يكون معهم وأن يصدر عن قوهلم، أيضا مما أوصي نفسي وإخواين يف كرياال ويف غريها 
من بالد املسلمني أن أذا َمنَّ اهلل عليهم بطالب العلم وباملدرسني السلفيني أن يغتنموا 
هذه الفرصة وأن يلتفوا حوهلم وأن يتعلموا منهم ويستغلوا أوقاهتم يف طاعة اهلل ويف تعلم 

عز وجل ويف نشر دين اهلل عز وجل وأنتم يف اهلند ويف كرياال عندكم أخونا  دين اهلل
الشيخ الفاضل أبو طارق زبري حممد حفظه اهلل تعاىل من طالب العلم الكبار السلفيني 
املعروفني بالسنة وبالعقيدة الصحيحة وباملنهج السلفي الصحيح أسأل اهلل عز وجل أن 

املهديني عندكم للحق والداعني إىل احلق وأن يثبتنا ينفعكم به وأن جيعله من اهلداة 
مما أوصي نفسي وإياكم يف اهلند ويف كرياال ويف غريها من بالد  أيضا   وإياه على ذلك.

املسلمني العمل بالعلم وحسن اخللق والتأدب باآلداب الشرعية وتعلم اآلداب الشرعية، 
ل يف امليزان يوم القيمة من حسن فإن النيب صلى اهلل عليه وسلم يقول ما من شيء أثق

لذلك حنن نقوهلا بصراحة إننا حنن السلفيني نعاين من بعض إخواننا السلفيني اخللق 
بل جنده سيئ األدب عدم التأدب باألخالق الشرعية وعدم التحلي باآلداب الشرعية 

ال سيء األلفاظ سيء التعامل وال يعرف للعامل قدره وال يعرف لطالب العلم منزلته و 
حيسن التعامل مع العلماء فإذا جاءه احلق أذعن له وسلَّم له ومل يعارضه هبواه وما يُقدم 
الصغار على الكبار فإن من سوء األدب أن يأتيك قول العامل الكبري فترتكه لقول 
طالب علم فضال أن يكون هذا من املنحرفني عن احلق لذلك إخواين اآلداب ليست 

وفة فقط الصدق وعدم الكذب وعدم الغيبة هذه آداب فقط اآلداب الشرعية املعر 
مهمة وأيضا من اآلداب املهمة التعامل مع العلماء التعامل مع اهلل عز وجل التعامل مع  

كتابه وسنة نبيه صلى اهلل عليه وسلم مع هدي سلف الصاحل رضوان اهلل عليهم 



دب عظيم لذلك باالقتداء واالتباع واالكتفاء والتقدمي على كل شيء هذا أدب وأ
اآلداب عند العلماء تشمل ما هو أمر مهم وواجب بل قد يكون فرضا وتشمل ما هو 
أمر مستحب وفاضل مستحسن لذلك من يهتم باآلداب فقط من جهة اآلداب اليت 
هي من باب املندوبات واملستحبات ويرتك اآلداب املفروضة واآلداب الواجبة والبعض 

يف خلل يف فكره ويف تعامله. لذلك قبل أن قد وقع قد يكون ركنا فإن هذا بال شك 
تطلب التأدب يف أمور مستحبة انظر إىل نفسك هل تأدبت يف األمور الواجبة ؟ ويف 
األمور املفروضة ؟ فأداء الصلوات واحرتام القرآن وتقدير احلق سبحانه وتعاىل وتقدير 

الواجبة وهي من اآلداب احلق الذي جاء به النيب صلى اهلل عليه وسلم هذه من األمور 
لذلك أنا أكرر ما سبق ذكرت بعد أن بينت ما مرادي باآلداب ما يشمل األمر 
الواجب واألمر املفروض ويشمل األمر املستحب أو ترك األمر احملرم وترك األمر املكروه 
أقول كثريا من السلفيني لألسف الشديد ال يعرفون هذه اآلداب أو يعرفوهنا وال يطبقوهنا 

 ا قال بعض السلف : هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإال ارحتل . كم

أسأل اهلل العظيم رب العرش الكرمي أن ينفعين وإياكم مبا قلنا ومسعنا وأن جيعله حجة لنا 
 ال حجة علينا، صلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم أمجعني . 
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